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EU 2020 strategi 
SAMMANHÅLLNINGSSPOLITIKEN 2014-2020  

 

Innovationsstrategier  
för smart specialisering 



Smart specialisering  
•  Identifiera unika egen- 
     skaper och resurser  
     för varje land och region  
      – utgå från dess  
     historia och territoriella  
     tillgångar 
•  Varje regions konkurrens- 
     fördelar lyfts fram  
•  Samla de regionala  
     intressenterna och  
     resurserna runt en  
     spetskompetensstyrd  
     vision av framtiden 



Kultur - Strukturfonder 

2008      379 miljoner 
2009      364 miljoner 
2010      355 miljoner 
 
 
 
 
 
 
(Riksarkivet, 2010) 



Nationellt program för strukturfonderna 
2014-2020 

-  Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

-  Öka konkurrenskraften hos SMF 

-  Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi  



Nationellt program för strukturfonderna 
2014-2020 

-  Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

-  Öka konkurrenskraften hos SMF 

-  Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi  

-  Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi  

HUR KOMMER KULTURMILJÖARBETET IN? 
-   till en koldioxidsnål ekonomi  



Regionalisering 

•  Regional utveckling 
•  Kultursamverkans- 

modell 
•  Kulturplaner 
•  Kulturmiljöarbetet  

på en regional nivå 



Hållbar ekonomisk 
 utveckling 

 
•  Innovation 
•  Entreprenörskap 
•  Kunskapsekonomin  
•  Välfärd och hälsa 
•  Regional  

sammanhållning 
•  Miljö 
 

•  -  



Pier	  Luigi	  Sacco	  

Pier Luigi Sacco 



Systemövergripande kulturdistrikt 
Kultur 3.0  

•  Kultur	  1.0:	  	  
–  Förindustriellt	  samhälle,	  kultur	  något	  exklusivt	  -‐	  	  liten	  publik	  
–  slukar	  resurser	  men	  genererar	  inget	  överskoL	  	  	  
–  slutet	  av	  värdeproduk)onskedjan	  	  
–  första	  större	  förändring:	  teknik	  som	  möjliggör	  massreproduk)on	  

•  Kultur	  2.0:	  	  
–  Kulturindustri;	  större	  publik	  
–  skapar	  överskoL	  
–  en	  särskild	  sektor	  av	  ekonomin	  skapas	  (med	  en	  specifik	  värdeproduk)onskedja)	  
–  andra	  större	  förändring:	  teknik	  som	  	  stärker	  produk)onen	  och	  spridning	  

•  Kultur	  3.0:	  	  
–  grupper	  (communi)es)	  av	  utövare	  och	  inte	  bara	  marknad	  
–  skapar	  överskoL	  men	  även	  indirekta	  icke-‐marknadsvärden	  
–  deltagare	  skapar	  innehåll,	  skillnad	  mellan	  konsument	  och	  producent	  minskar	  
–  en	  genomgripande	  dimension	  som	  genomsyrar	  hela	  ekonomin,	  	  
–  kultur	  skapar	  mervärde	  och	  utgör	  själva	  basen	  av	  	  den	  övergripande	  värdeprodukUonskedjan	  

(Pier	  Luigi	  Sacco,	  2011)	  



Boende och verksamma 

Enkät  - boende och verksamma i kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader i Halland. 1049 svar 

   Boende    Verksamma 
•  Kommunalskatt   58 % ingen betydelse  56 %   

   2 % stor betydelse     4 % 
•  Priset/hyran   17 % ingen betydelse  23 %   

   15 % stor betydelse   20 % 
•  Närhet till natur   13 % ingen betydelse  42 %   

   27 % stor betydelse   19 % 
•  Byggnadens kulturhistoriska värde       
 
•  Närhet till kunder     37 % ingen betydelse 

      21 % stor betydelse 

 Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Boende och verksamma 

Enkät  - boende och verksamma i kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader i Halland. 1049 svar 

   Boende    Verksamma 
•  Kommunalskatt   58 % ingen betydelse  56 %   

   2 % stor betydelse     4 % 
•  Priset/hyran   17 % ingen betydelse  23 %   

   15 % stor betydelse   20 % 
•  Närhet till natur   13 % ingen betydelse  42 %   

   27 % stor betydelse   19 % 
•  Byggnadens   25 % ingen betydelse  23 % 
       kulturhistoriska värde  21 % stor betydelse   29 % stor betydelse   
•  Närhet till kunder     37 %   

      21 %  

 Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Boende och verksamma 
Enkät  - boende och verksamma i kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader i Halland. 
1049 svar: 
 
Anser att den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden är en 
Belastning      
Tillgång        
 
Anser att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen 
Egna bygganden     86 % 
I närmiljön     89 % 
I orten      91 % 

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Boende och verksamma 
Enkät  - boende och verksamma i kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader i Halland. 
1049 svar: 
 
Anser att den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden är en 
Belastning       7 % 
Tillgång      86 %   
 
Anser att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen 
Egna bygganden     86 % 
I närmiljön     89 % 
I orten      91 % 

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Boende och verksamma 

Betalningsvilja 
Om	  du	  hade	  möjlighet,	  skulle	  du	  generellt	  seL	  vara	  villig	  aL	  betala	  mer	  för	  aL	  hyra/köpa	  en	  
byggnad	  med	  bevarade	  karaktärsdrag	  än	  en	  som	  var	  mycket	  förändrad?	  
	  

	   	   	   	   	  	  
	  

    

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Boende och verksamma 

Betalningsvilja 
Om	  du	  hade	  möjlighet,	  skulle	  du	  generellt	  seL	  vara	  villig	  aL	  betala	  mer	  för	  aL	  hyra/köpa	  en	  
byggnad	  med	  bevarade	  karaktärsdrag	  än	  en	  som	  var	  mycket	  förändrad?	  
	  
Ja 	   	   	   	  63	  %	  
Nej 	   	   	   	  33	  %	  
	  
Hur	  mycket	  mer	  är	  du	  beredd	  aL	  betala	  för	  det	  (av	  de	  som	  svarat	  ja)?	  

	  	  
	  

   

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Boende och verksamma 

Betalningsvilja 
Om	  du	  hade	  möjlighet,	  skulle	  du	  generellt	  seL	  vara	  villig	  aL	  betala	  mer	  för	  aL	  hyra/köpa	  en	  byggnad	  
med	  bevarade	  karaktärsdrag	  än	  en	  som	  var	  mycket	  förändrad?	  
	  
Ja 	   	   	   	  63	  %	  
Nej 	   	   	   	  33	  % 	  	  
	  
Hur	  mycket	  mer	  är	  du	  beredd	  aL	  betala	  för	  det	  (av	  de	  som	  svarat	  ja)?	  
10 %     21 % 
20 %     39 % 
30 %     14 %    
40 %       3 % 
50 % eller mer    11 %     

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Fas)ghetspriser 

Försäljningspriser	  för	  kulturhistoriskt	  värdefulla	  byggnader	  jämfört	  
med	  övriga	  byggnader	  i	  Halland	  	  
	  
Drygt	  10	  000	  k-‐märkta	  byggnader	  
43	  270	  fas)ghetsförsäljningar	  2005-‐2012	  

	  	  
•  Klass	  A	  (Byggnadsminnesklass) 	   	  +	  14	  %	  
•  Klass	  B	  (Regionalt	  intresse) 	   	   	  +	  13	  %	  
•  Klass	  C	  (Miljövärde) 	   	   	   	  +	  3	  %	  

Kulturmiljö	  Halland,	  2013;	  Axelsson,	  2013	  



Kulturmiljöarbetet 
•  Kulturvård	  1.0:	  Iden)fiera	  kulturhistoriska	  värden:	  

Kulturminnesvård	  –	  Kulturmiljövård	  
–  Kulturhistoriskt	  värdefulla	  byggnader	  betraktas	  som	  hinder	  för	  utveckling	  
–  Slukar	  ekonomiska	  resurser	  men	  bidrar	  inte	  )ll	  något	  överskoL	  –	  an)kvariska	  överkostnader	  –	  

bidrag	  
–  Bevarande	  genom	  lagar	  och	  förordningar	  –	  fysisk	  planering	  –	  KML,	  PBL,	  MB	  
–  Kulturhistoriskt	  värde:	  dokument	  och	  upplevelsevärde	  

	  
•  Kulturvård	  2.0:	  Vårda	  skyddade	  byggnader:	  

Kulturmiljövård	  –	  Kulturarv	  
–  Produk)on	  av	  värden	  
–  Marknad:	  skapar	  överskoL:	  fas)ghetspriser,	  kulturvårdsbransch	  
–  Större	  intresse	  för	  hantverk	  och	  material	  
–  Bruksvärden 



Kulturverksamheter	  	  
och	  kulturlokaler	  i	  Halland	  	  	  	  

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Kulturverksamheter	  	  
och	  kulturlokaler	  i	  Halland	  	  	  	  

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  

6	  800	  	  



Kulturverksamheter	  	  
och	  kulturlokaler	  i	  Halland	  	  	  	  

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  

47	  miljoner	  relaUoner	  



Teaterverksamheter	  

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Slöjd	  

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Musik	  

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Reklam	  

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Kulturvård	  

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Massimo Buscema 



Klustringsprocessen 

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Kreativa kraftfält i Halland - Idag 

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Kreativa kraftfält i Halland - imorgon 

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Kreativa kraftfält i Halland – i övermorgon 

Kulturmiljö	  Halland,	  2013	  



Kreativa kraftfältens uppbyggnad 



Kreativa kraftfältens uppbyggnad 



Kreativa kraftfältens uppbyggnad 



Kulturmiljöarbetet då? 
 



Kulturmiljöarbetet 
•  Kulturvård	  1.0:	  Kulturminnesvård	  -‐	  Kulturmiljövård	  

–  Kulturhistoriskt	  värdefulla	  byggnader	  betraktas	  som	  hinder	  för	  utveckling	  
–  Slukar	  ekonomiska	  resurser	  men	  bidrar	  inte	  )ll	  något	  överskoL	  –	  an)kvariska	  överkostnader	  –	  bidrag	  
–  Bevarande	  genom	  lagar	  och	  förordningar	  –	  fysisk	  planering	  KML,	  PBL,	  MB	  
–  Kulturhistoriskt	  värde:	  dokument	  och	  upplevelsevärde	  

	  
•  Kulturvård	  2.0:	  Kulturmiljövård	  –	  Kulturarv	  

–  Produk)on	  av	  värden	  
–  Marknad:	  skapar	  överskoL:	  fas)ghetspriser,	  kulturvårdsbransch	  
–  Större	  intresse	  för	  hantverk	  och	  material	  
–  Bruksvärden	  

	  

•  Kulturvård	  3.0:	  EXPERTOMRÅDE	  	  -‐	  DELAKTIGHET-‐	  TRADING	  ZONE	  
Resurs	  för	  hållbar	  och	  inkluderande	  utveckling	  
–  Bevarande	  genom	  dynamisk	  och	  hållbar	  hantering	  av	  förändringar	  
–  Miljömässig,	  social	  och	  ekonomisk	  hållbar	  utveckling	  
–  Tydliga	  samband	  mellan	  kulturmiljö/arv	  –	  krea)vitet	  –	  innova)on	  
–  Smart	  specialisering:	  Infrastruktur	  för	  användning	  och	  utveckling	  



The	  
Trading	  
Zone	  

Policies	  

Legal	  
frame-‐
works	  

Resources	  

Values	  



Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  
+	  46	  701	  91	  46	  26	  

christer.gustafsson@konstvet.uu.se	  
hLp://www.kulturmiljohalland.se/projekt.html	  





Klistra in din egen presentation eller  
klicka här för att fylla rubrik 




